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ניו יארק סטעיט
COVID-19  פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם

פראגראם און אפליקאציע  
ווייזער

(Rev. 09.24.21)



גרענט סכום

גרענט פרעמיעס וועלן ווערן אויסגערעכנט לויטן ביזנעס יערלעכן ברוטא הכנסות 
*:2019פאר 

NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

פראגראם איבערבליק

אריינפיר

פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאנציע גרענט  19דער ניו יארק סטעיט קאוויד 
איז באשאפן געווארן צו צושטעלן בייגעוודיגע גרענט הילף צו  ) די פראגראם(פראגראם 

ריווח זעלבשטענדיגע  -ביזנעסעס און פאר-מיקרו, יעצטיגע אקטיווע קליינע ביזנעסעס
קונסט און קולטורע ארגעניזאציעס אין דער סטעיט פון ניו יארק וואס זענען 

.פאנדעמיק19דורכגעגאנגען עקאנאמישע שוועריגקייטן צוליב דעם קאוויד 

פאנדעמיק קליינע 19-פאר מער אינפארמאציע וועגן דער ניו יארק סטעיט קאוויד
ביטע זעט  , ביזנעס קאמפענסאציע פראגראם

www.nysmallbusinessrecovery.com.

יערלעכן ברוטא הכנסות
)2019(

גרענט סכום

פער ביזנעס$49,999$5000-$25,000

פער ביזנעס$99,999$10000-$50,000

פון ברוטא הכנסות  $2,500,000%10-$100,000
)$50,000ביז(

ברוטא  ''זעט דאס ליכטבילד פאר אינפארמאציע ווי אזוי מען רעכענט אויס *
.''הכנסות

גרענט סכום און רעכענונגען קענען זיך טוישן ביי עמפייער סטעיט אנטוויקלונג
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וועט מיינען ''ריווח זעלבשטענדיגע קונסט און קולטורע ארגעניזאציע-פאר"3.
זעלבשטענדיק  , ריווח-א קליינע אדער מיטעלע גרייס פריוואטע פאר

,  פראדוקציע קאמפאני, אונטערנעמער, געפירטע לעבעדיגע עולם ארט
שייכות ביזנעס וואס געפונען זיך אין ניו יארק סטעיט -אדער פארשטעלונג

געזונט און זיכער  19-און זענען נעגאטיוויש געטראפן געווארן פון קאוויד
,  פולצייטיגע ארבעטערהונדערט אדער ווייניגערפראטאקאלן און האבן 

די קוואליפיצירטע ארגאניזאציעס .נישט ארייגערעכנט סעזאן ארבעטערס
קען אריינרעכענען ביזנעסעס וואס באטייליגן זיך , אונטער דער דעפיניציע

,  ארכיטעקטור, אבער נישט באגרעניצט צו, אין א בראנזשע וואס איז כולל
מוזיי  , ליטעראטור, מעדיא, אפערע, טעאטער, מוזיק, פילם, דיזיין, טאנץ

.צעטיילונג-פאלק קונסטן און ראלע, וויזועלע קונסטן, אקטיוויטאטן

מיינט אז סיי וועלכע ”געזונט און זיכערקייט פראטאקאלן19-קאוויד"4.
באגרענעצונגען ארויפגעלייגט אויף די אפעראציע פון ביזנעסעס דורך 

פון דער גאווערנער אדער  2020פון 202עקזעקוטיווע באפעל 
אדער נאכדעמדיגע עקזעקוטיווע באפעל ארויסגעגעבן  , פארלענגערונגען

, אדער סיי וועלכע אנדערע געזעץ, פאנדעמיק19-אין אפרוף צו דעם קאוויד
אדער רעגולאציע וואס לייגט ארויף באגרענעצונגען אויף דער  , תקנה

.19-אפעראציע פון ביזנעסעס אין אפרוף צו קאוויד

ערקלערונגען

, וועט מיינען א ביזנעס וואס געפונט זיך אין ניו יארק סטעיט''קליינע ביזנעס "1.
אינקארפארירט אין ניו יארק סטעיט און לייסענסט אדער איינגעשריבן צו טון 

און איז א זעלבשטענדיקע אייגנטימער  און , ביזנעס אין ניו יארק סטעיט
און באשעפטיגט הונדערט מענטשן , נישט דאמינאנט אין איר בראנזשע,פירער

. אדער ווייניגער

,  וועט מיינען א ביזנעס וואס געפונט זיך אין ניו יארק סטעיט''מיקרו ביזנעס "2.
אינקארפארירט אין ניו יארק סטעיט און לייסענסט אדער איינגעשריבן צו טון 

,  און איז א זעלבשטענדיקע אייגנטימער  און פירער, ביזנעס אין ניו יארק סטעיט
. מענטשן אדער ווייניגעראון באשעפטיגט צען, נישט דאמינאנט אין איר בראנזשע

פראגראם איבערבליק
NYS3פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד



פאסיגע קליינע ביזנעס קוואליפיקאציעס

ריווח זעלבשטענדיגע קונסט און -און פאר, מיקרו ביזנעסעס, קליינע ביזנעסעס•
מוזן יעצט זיין אקטיוו און ) ''פאסיגע אפליקאנטן''צוזאמען (קולטור ארגעניזאציעס 

און זענען נאך אלץ אין 2019, 31האבן געהאט אויפגעעפנט אין אדער פאר מארץ 
19-קען זיין פארמאכט צוליב קאוויד(ביזנעס אויפן טאג פון דער אפליקאציע 

).באגרעניצונגען
o''וועט זיך ווענדן צו דער אפליקאנט האט א פאזיטיווע ריינעם  '' לעבעדיגקייט

2019אזוי ווי עס ווייזט זיך ארויס פון דעם אפליקאנטס , 2019ריווח אין 
).זעט אונטן(פעדעראלע  שטייער דעקלעראציע 

הכנסה  -פאסיגע אפליקאנטן וועלן ווערן געפאדערט צו ווייזן א פארלוסט פון בראטו•
פאנדעמיק אדער 19-אדער אנדערע עקאנאמישע שוועריגקייטן צוליבן קאוויד

געזונט און פארזיכערונג פראטאקאלן וואס האט גורם 19-אויספאלגן די קאוויד
.איבעררייסן אדער פארשליסן, געווען צו ביזנעס מאדיפיקאציעס

פראגראם איבערבליק
NYS4פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד



)המשך(פאסיגע קליינע ביזנעס קוואליפיקאציעס

:פאסיגע קליינע ביזנעסעס און מיקרו ביזנעסעס מוזן•
און  $25,000הכנסות פון צווישן -ברוטא2020אדער 2019האבן ש 1.

יערלעך אזוי ווי עס איז אנגעוויזן אויפן אפליקאנטס  $2,500,000
איינגעגעבענע פעדעראלע שטייער דעקלעראציעס

;  1065אדער 1120פארם 1a ,IRSשורה •
אדער; Cסקעדיועל 1040פארם IRS, 1שורה •
Fסקעדיועל 1040פארם IRS, 2שורה + , 1aסומע פון שורה •

ביזנעס דעקלעראציע  2019באווייזט פאזיטיווע ריינע הכנסה אויפן 2.
) אדער מער$1(

;  )1120Sפארם IRS, 21שורה (1120פארם IRS, 28שורה •
;  1065פארם IRS, 22שורה •
אדער; Cסקעדיועל 1040פארם IRS, 31שורה •
Fסקעדיועל 1040פארם IRS, 34שורה •

פראגראם איבערבליק
NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

פארלוסט אין ) 25%(באווייזט כאטש א פינף און צוואנציק פראצענטיגע 3.
,  20יאר פארגלייך זינט דעצעמבער -צו-הכנסה אין א יאר-יערלעכע ברוטא

זאל זיין אפגעשפיגלט , אין יעדן פאל, 2019צו די זעלבע תקופה און 2020
-איינגעגעבענע פעדעראלע שטייער2020און 2019אין דעם אפליקאנטס 

פאנדעמישע ארבעטסלאזע  2020ווי אויך סיי וועלכע , דעקלעראציעס
אדער /פעדעראלע פאנדעמיע ארבעסטעלאזע הילף און, שטיצע

פארלוירענע ארבעטסלוין הילף פראגראמען לויט ווי עס איז קאנטראלירט  
.דעפארטמענט אוו לעיבארNYSדורך דער 

אין 1aפארלוסט ווערט גערעכנט לויטן דיפערענץ צווישן שורה •
IRS פון 1שורה , 1065אדער 1120פארםIRS 1040פארם

IRSפון 2שורה + 1aאדער די סומע פון שורה , Cסקעדיועל 
-פעדעראלע שטייער2019באריכט אויפן Fסקעדיועל 1040פארם 

שורה , 1065אדער 1120פארם IRSפון 1aדעקלעראציע און שורה 
+ 1aאדער די סומע פון שורה , Cסקעדיועל 1040פארם IRSפון 1

2020באריכט אויפן Fסקעדיועל 1040פארם IRSפון 2שורה 
אין יעדן פאל דעקן די זעלבע  (דעקלעראציע -פעדעראלע שטייער

יאר  25%אויסגערעכנטע סכום מוז ווייזן א רעדוקציע פון ). תקופה
וועלען  2019ביזנעסעס מיט א טייל פון שטייער יאר . איבער יאר

פארלוסט לויט די ציפערן פון די נומער 25%אויסרעכענען א 
.2020חודשים אין 
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פארלוסט אויסרעכענונג ָאן % 
)למשל(עפידימיע ארבעטסלאזע הילף 

$1,000,000= 2019יערלעכן ברוטא הכנסות  פאר 
$750,000= 2020יערלעכן ברוטא הכנסות  פאר 

25%סך הכל פארלוסט 

פאסיג פאר א גרענט: ארויסקום

)למשל(פון פארלוסט % ווי אזוי אויסצורעכנען 
NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

פארלוסט אויסרעכענונג מיט  % 
)למשל(עפידימיע ארבעטסלאזע הילף 

$1,000,000= 2019יערלעכע ברוטא הכנסות  פאר 
$750,000= 2020יערלעכן ברוטא הכנסות  פאר 

$10,000= 2020עפידימיע ארבעטסלאזע הילף  באצאלט אין 
PUA2020 =$760,000+ 2020יערלעכן ברוטא הכנסות  פאר 

24%סך הכל פארלוסט 

מער נישט פאסיג פאר א גרענט: ארויסקום
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)המשך(פאסיגע קליינע ביזנעס קוואליפיקאציעס

ביזנעס הכנסה  2020באווייזן אז דער סך הכל פון די אויסגאבן פון 4.
. דעקלאראציע זענען מער ווי די גרענט סכומים

o  סך הכל אויסגאבן חשבון קעגן די אנגעבאטענע סכום פונעם גרענט
וועט זיין געגרונדעט אויף די ביזנעס אויסגאבן באריכט אינעם  

פעדעראלע שטייער דעקלעראציע אריינגעגעבן ביים 2020ביזנעס 
אפליקאנט

, סטעיט און לאקאלע געזעצן, טוט איר אויספאלגן די פעדעראלע5.
.קאודס און פאדערונגען, רעגולאציעס

סטעיט אדער לאקאלע שטייערן  , איר זענט נישט שולדיג קיין פעדעראלע6.
אפגעלייגטע  , אדער האט א  באשטעטיגטע אפצאל2020, 15פון פאר יולי 

און , סטעיט, אדער האט אן אפמאך מיט די פאסיגע פעדעראלע, פלאן
.לאקאלע שטייער אויטאריטאטן

פראגראם איבערבליק
NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

נישט האבן קוואליפיצירט פאר ביזנעס גרענט הילף פראגראמען אונטער די 7.
אדער אנדערע פעדעראלע  2021פעדעראלע אמעריקאנער ראטיר פלאן אקט פון 

, עקאנאמישע קאמפענסאציע אדער ביזנעס הילף גרענט פראגראמען19קאוויד 
-טשעק שיצ-ווי אויך הלוואות פארגעבן געווארן אונטער דער פעדעראלע  שכירות

אדער קענען נישט באקומען געהעריגע ביזנעס הילף פון אזעלכע  , פראגראם
.*פעדעראלע פראגראמען

פאסיגע אפליקאנטן קענען האבן באקומען אדער געווארן צוגעטיילט די פאלגנדע *
:פעדעראלע הילף

אדער $250,000פראגראם הלוואות אין דער סכום פון -טשעק שיצ-שכירות•
ווייניגער 

אדער ווייניגער$10,000אוואנס גרענט פון 19EIDL-קאוויד•

אדער ווייניגער$5,000הוספה געצילטע אוואנס גרענט פון 19EIDL-קאוויד•

•SBAפארוואלטער פון פארמאכטע געשעענישן גרענט
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נאך אינפארמאציע

אז דער  , אנגענומען ביי ניו יארק סטעיט, פאסיגע אפליקאנטן מוזן צושטעלן באווייז•
פאסיגער אפליקאנט פונקציענירט און אז דער פאסיגער אפליקאנט איז נישט 

.לאקאל אדער אנדער אגענטור מאנדאט, באגרעניצט ביי אן אנדערע סטעיט

וויבאלד עס איז דא א באגרענעצטע סכום פון פינאנצן און א שלל מיט געריכטע •
און  אינדוסטריע קען זיין א גורם אין , געאגרפיע, אייער סארט ביזנעס, אפליקאנטן

.אייער מעגלעכקייט צו באקומען א גרענט

עוולטע ביזנעס  'פריאריטעט ווערט געגעבן צו סאציאלע און עקאנאמישע בא•
מענטשן וואס זענען , אייגנטימערס אריינגערעכנט אבער נישט באגרענעצט צו

אייגנע  -אייגנע ביזנעסעס און וועטעראן-אינוואלידן וועטעראן-סערוויס, אינוואלידן
ביזנעסעס אדער ביזנעסעס וואס געפונען זיך אין קאמיוניטיס וואס זענען געווען אין  

ווי עס איז פעסטגעשטעלט ביי די לעצטע 2020, 1עקאנאמישע נויט פאר מארץ 
.צענזוס דאטא

פראגראם איבערבליק
NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

אלע אפליקאנטן ווערן געמוטיגט ארויפלאדנען זייער געפאדערטע דאקומענטן ביז •
פארפעלן צו פארענדיגן אן אפליקאציע און ארויפלאדנען  . טעג פון אפליקירן14

טעג וועט גורם זיין די אפליקאציע צו  60אלע געפאדערטע דאקומענטאציע ביז 
.ווערן צוגעשלאסן

8



פראגראם איבערבליק

נישט פאסיגע ביזנעסעס

;קלויסטערס און אנדערע רעליגיעזע אינסטיטוציעס, רווחדיגע-אלע נישט•

;אייגנע ענטיטעטן אדער דערוויילטע באאמטע אפיסעס-רעגירונג•

;ביזנעסעס הויפט פארנעם אין פאליטישע אדער שתדלנות אקטיוויטאטן•

אויפלעבן גרענט -רעסטאראנט ווידערSBAביזנעסעס וואס באקומען געלט פון דער •
;פראגראם

;פאסיווע ריעל עסטעיט הכנסה ביזנעסעס, למשל(בתים -בעלי•

און; אומלעגאלע ביזנעסעס און פירנימונגען•

.ESDאנדערע אינדוסטריע אדער ביזנעס סארטן ווי דערקלערט ביי •

NYS9פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד



פראגראם איבערבליק

פאסיגע באניצן פון פינאנצן

,  1שייכדיגע אויסגאבן געשען צווישן מארץ 19-גרענטס מוזן גענוצט ווערן פאר קאוויד
:די זענען כולל. 2021, 1און אפריל 2020

;שכירות קאסטן1.
באזירטע פראפערטי  NYSגעשעפטלעכע רענט אדער מארגעדזש צאלונגען פאר 2.

;  )געצאלטע רענט אדער מארגעדזש-אבער נישט קיין פאראויס(
צאלונג פאר לאקאלע פראפערטי אדער שולע שטייערן וואס האט א שייכות מיט א  3.

;NYSקליינע ביזנעס לאקאציע אין 
;אינשורענס קאסט4.
;יוטיליטי קאסטן5.
נייטיג צו היטן ארבעטער און  ) PPE(אפאראטן -קאסטן פון פערזענלעכע שיצ6.

;קאנסומענט געזונט און זיכערקייט
;קאסטן) HVAC(און עיר קאנדישן , ווענטילאציע, הייצונג7.
;אנדערע מאשינעריי אדער אפאראטן קאסטן8.
געזונט און זיכערקייט  19-ווערג און מאטעריאלן נייטיג אויסצופאלגן קאוויד9.

אדער ; פראטאקאלן
קאסטן ווי באשטימט ביי עמפייער סטעיט  19-אנדערע דאקומענטירטע קאוויד10.

.  אנטוויקלונע

פאסיגע באניצן פון פינאנצן

ווערן גענוצט אויף צוריקצאלן  טאר נישט גרענטס ארויסגעגעבן אונטער די פראגראם 
19-אדער אראפצאלן קיין שום חלק פון קיין הלוואה געקריגן פון א פעדעראלע קאוויד

פארגרינגערונג פראיעקט פאר ביזנעס הילף אדער אנדערע ניו יארק סטעיט ביזנעס  
.הילף פראגראמען

NYS10פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד



פראגראם איבערבליק

געפאדערטע דאקומענטאציע

פאר באווייז פון ברוטא הכנסות פארלוסט אדער אנדער עקאנאמישע  1.
פעדעראלע ביזנעס שטייער  2020און2019: שוועריגקייטן

- LLCsפאר קארפאראציעס און • IRS 1120פארם
K-1sאון סקעדיועל 1065פארם IRS-פאר פארטנערשאפט •
Cאון סקעדיועל 1040פארם IRS-פאר איינצעלע אייגנטימער •

oלייגט צו -הבית פַארמינג ביזנעס-פאר אייגענע בעלIRS 1040פָארם
Fסקעדיועל 

דעקלעראציעס פאר -איינגעגעבענע פעדעראלע שטייער, פולע: באמערקט
זענען געפאדערט2020און 2019

)אויב פארלאנגט פון לענדיסטרי(C-4506פארם IRSאויסגעפילט 2.

פון די  ) 2(מוז צושטעלן צוויי (באווייז פון ביזנעס לאקאציע און יעצטיגע אפעראציע 3.
:)פאלגנדע

יעצטיגע ליס •
יוטיליטי ביל•
קראנטע ביזנעס באנק חשבון  •
קראנטע ביזנעס מארגעדזש באריכט  •
ביזנעס קרעדיט קארטל באריכט  •
פראפעסיאנאלע אינשורענס ביל•
צאלונג פראצעסירונג באריכט•
•NYS ST-809 אדערST-100קויפשטייער זאמלונג דאקומענטאציע

NYS11פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד



פראגראם איבערבליק

)המשך(געפאדערטע דאקומענטאציע 

)  נישט נוגע פאר אן איינצעלער אייגנטימער(סקעדיועל פון אייגנטימערשאפט 4.
בעלי USפאר נישט קיין (, סאשעל סעקיוריטי נומערן, אדרעסן, ליסטע פון נעמען

, אימעילס, טעלעפאן נומערן, )נומערIDצאלער -איינצעלע שטייער, בתים
הבית מיט מער פון -פאר יעדן בעלIDאון פאטאגראפירטע , פראצענט פון בעלות

:בעלות פון דער ביזנעס20%
אפליקאנט מוז זיין  /הבית-בעל, צו פארענדיגן די אפליקאציע פארן גרענט•

סאשעל  , אדרעס, הבית און צושטעלן א ליסטע פון נאמען-בעל20%כאטש 
-איינצעלע שטייער, בעלי בתיםUSסעקיוריטי נומער אדער פאר נישט קיין 

און , פראצענט פון בעלות, אימעילס, טעלעפאן נומער, נומערIDצאלער 
.IDפאטאגראפירטע 

מוז דער אפליקאנט אריינגעבן א  , צו פארענדיגן די פינאצירונג פארן גרענט•
20%סקעדיועל פון אייגנשאפט אינפארצאציע פאר אלע אייגנטימער פון 

סאשעל  , אדרעסן, א ליסטע פון נעמען: אדער מער בעלות פון ביזנעס
איינצעלע  , בעלי בתיםUSסעקיוריטי נומערן אדער פאר נישט קיין 

, פראצענט פון בעלות, אימעיל, טעלעפאן נומער, נומערIDצאלער -שטייער
.  IDאון פאטאגראפירטע 

בעלי בתים דארפן צושטעלן איינצעלע שטייער צאלער  USנישט •
.CP565פארם IRSאידעטיפיקאציע נומער וועריפיקאציע דורך 

NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

דאקומענט פאר NYS-45די לעצטע איינגעגעבענע : באווייז פון נומער ארבעטער5.
.ארבעטגעבער פירמעס

):פון די פאלגנדע) 1(שטעלט צו נאר איינס (באווייז פון ביזנעס ארגאניזאציע 6.
יעצטיגע ביזנעס לייסענעס  •
יעצטיגע ביזנעס סערטיפיקאט•
סערטיפיקאט פון ארגאניזאציע•
)DBA(סירטיפיקאט פון א דעקנאמען •
•NYSסערטיפיקאט פון אויטאריטעט
ארטיקלען פון אינקארפאראציע•
•NYS מוניציפאליטעט האט ארויבגעגעבן א דאקומענט ווייזן אן

.NYSאויטאריזאציע צו פירן א געשעפט אין 

.און באנק חשבון אינפארמאציעW-9פארם IRS: פאר פינאנצן אויסטיילונג7.

12
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געפאדערטע דאקומענטאציע
ביישפילן



פאר באווייז פון ברוטא הכנסות פארלוסט אדער אנדערע עקאנאמישע שוויעריגקייטן
NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

LLCsאון קארפאראציעס
S-1120פארם IRSפארטיגע

שותפות  
K-1סקעדיועל1065פארם 

אייגנטימעראיינצעלע
)ביזנעסעספארמינג(

Fסקעדיועל1040פארם 

C-4506פארענדיגטע
פון פארלאנגטאויב נאר(

)לענדיסטרי

14



באווייז פון ביזנעס ארגאניזאציע
NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

סערטיפיקאטביזנעסקאראנטעלייסנסביזנעסקאראנטע

15



באווייז פון ביזנעס ארגאניזאציע
NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

)DBA(נאמעןאנגענומענעפון סערטיפיקאטאינקארפאראציעפון סערטיפיקאט

16



באווייז פון ביזנעס ארגאניזאציע
NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

אינקארפאראציעפון סערטיפיקאט אינקארפאראציעפון סטעיט

17



באווייז פון ביזנעס לאקאציע און קאראנטע אפעראציע
NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

פון די פאלגנדע צו צייגן באווייז פון ביזנעס לאקאציע  ) 2(צוויי אפליקאנטן מוזן צושטעלן  
:און קאראנטע אפעראציע

יעצטיגע ליס •
יוטיליטי ביל•
קראנטע ביזנעס באנק חשבון  •
קראנטע ביזנעס מארגעדזש באריכט  •
ביזנעס קרעדיט קארטל באריכט  •
פראפעסיאנאלע אינשורענס ביל•
צאלונג פראצעסירונג באריכט•
•NYS ST-809 אדערST-100קויפשטייער זאמלונג דאקומענטאציע

לעכע באריכטן מוזן 'חודיש, פון די אויבנדערמאנטע דאקומענטן: וויכטיגע באמערקונג
און אנדערע  , טעג פון דער צייט פון איינגעבן די אפליקאציע30זיין פון די לעצטע 

.דאקומענטן זאלן זיין די לעצטע ווערסיעס אונטערגעשריבן אדער איינגעגעבן

NYS ST-809 
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באווייז פון ביזנעס ארגאניזאציע
NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

ST-100שטייער דאקומענטאציע-פארקויף NYS-45די לעצטע איינגעגעבענע 
.דאקומענט פאר ארבעטגעבער פירמעס

19



USפאר נישט , אדער(,סאשעל סעקיוריטי נומערן, אדרעסן, ליסטע פון נעמען
טעלעפאן  )  צאלער אידנטיפיקאציע נומער-אינדעווידועלע שטייער, אייגנטימער

-פאר יעדן בעלIDאון פאטאגראפירטע , פראצענט פון בעלות, אימעילס, נומערן
.בעלות פון דער ביזנעס20%הבית וואס האט מער פון 

.  קליקן דאאיר קענט אראפלאדן דעם פארם אין דעם פארטל אדער דורך 

פארמולאר פון בעלות
NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

https://nysmallbusinessrecovery.com/wp-content/uploads/2021/07/New-York-Recovery-Grant-Program-Additional-Owner-Form-REVISED.pdf


)  נאר פאר פאסיגע אפליקאנטן באשטעטיגט פאר פינאנצן(געפאדערטע דאקומענטאציע פאר פינאנצן אויסטיילונג 
NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

W-9באנק קאנטע אינפארמאציע

21
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אפליקאנציע סערטיפיקאציע
ווי אזוי אראפצולאדן און פארענדיגן דעם פארם



אפליקאציע סערטיפיקאציע

?וואס איז אן אפליקאציע סערטיפיקאציע

-וועט איר דארפן צו זעלבסט, אלץ טייל פון דער אפליקאציע פראצעס
סערטיפיקירן די גענויקייט פון אינפארמאציע דורך אונטערשרייבן אן 

. אפליקאציע סערטיפיקאציע

די אפליקאציע סערטיפיקאציע וועט זיין צו באקומען אין אן 
אן . עלעקטראנישן פארם פאר אייך אראפצולאדן און פארטיגן

אונטערגעשריבענע אפליקאציע סערטיפיקאציע איז געפאדערט אין 
דעם גרענט פראצעס און וועט דארפן ווערן ארויפגעלאדנט צום 

.פארטאל

:איר קענט פארענדיגן די אפליקאציע סערטיפיקאציע אין צוויי אופנים
לאדנט אראפ אין שרייבט אונטער עלעקטראניש אדער1.

.דרוקט ארויס און פארענדיגט דעם פארם מיטן האנט2.

אראפצולאדן אדער ארויסדרוקן די אפליקאציע קליקט דא
סערטיפיקאציע

לאדנט עס ארויף צום  , נאכן פארענדיגן די אפליקאציע סערטיפיקאציע
.פארטאל

NYS23פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

https://nysmallbusinessrecovery.com/wp-content/uploads/2021/08/NYS_Application-Certification-Lendistry-8.25.21-FILLABLE.pdf


לאדנט אראפ און פארענדיגט די אפליקאציע סערטיפיקאציע עלעקטראניש

אינסטרוקציעס

NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

אראפצולאדן אדער ארויסדרוקן די קליקט דא: 1שטאפל 
אפליקאציע סערטיפיקאציע

אראפצולאדן די אפליקאציע קליקט דעם אייקאן : 2שטאפל 
.  סערטיפיקאציע אויף אייער קאמפיוטער

.היט אויף די סערטיפיקאציע צו אייער דעסקטאפ: 3שטאפל 

געפונט די אפליקאציע , גייט צו אייער דעסקטאפ: 4שטאפל 
.סערטיפיקאציע און עפענט די פייל פון דארט

אייער אפליקאציע סערטיפיקאציע וועט זיך עפענען  : 5שטאפל 
פארענדיגט די אפליקאציע סערטיפיקאציע ביי  . פיילPDFאלץ א 

אריינשטעלן אייערע איניציאלן לעבן אלע נומערירטע פאזיציעס  
און דערנאך לייגט אריין אייער אונטערשריפט און ביזנעס  

. 5אינפארמאציע אויף בלאט 

אויף CTRL+Sאויפהיט אדער דרוקט > גייט צו פייל : 6שטאפל 
אייער קיבארד אויפצוהיטן אייער גאנצע געענדיגטע אפליקאציע 

.סערטיפיקאציע

לאדנט ארויף די פארענדיגטע אפליקאציע  : 7שטאפל 
.סערטיפיקאציע צום פארטאל
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דרוקט ארויס און פארענדיגט דעם פארם מיטן האנט

אינסטרוקציעס

NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

אראפצולאדן אדער ארויסדרוקן די אפליקאציע סערטיפיקאציעקליקט דא: 1שטאפל 

.דרוקט ארויס די אפליקאציע סערטיפיקאציע דורך קליקן דעם פרינטער אייקאן: 2שטאפל 

פילט אויס די אפליקאציע סערטיפיקאציע נוצנדיג א טונקעלע פעדער מיט א קלארע : 3שטאפל 
.האנטשריפט

סקענט די פארענדיגטע אפליקאציע סערטיפיקאציע און לאדנט עס אריין צום  : 4שטאפל 
.  פארטאל
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טיפן פאר אפליקירן



ניצט גוגל קראום#1טיפ 

אינסטרוקציעס

ביטע נוצט גוגל קראום דורך דער גאנצער  , פאר די בעסטע באניצער איבערלעבונג
. אפליקאציע פראצעס

אנדערע וועב בלעטערער קען מעגליך נישט ארבעטן מיט אונדזער אינטערפעיס און קען 
גורם זיין טעותים אין אייער אפליקאציע

קענט איר עס אראפלאדן  , אויב איר האט נישט גוגל קראום אויף אייער אפאראט
/https://www.google.com/chromeאומזיסט  ביי 

:ביטע טוט די פאלגנדע אויף גוגל קראום, איידער איר הייבט אן די אפליקאציע

קעש דאטא איז אינפארמאציע וואס ווערט געהאלטן פון א  : רייניגט אייער קעש1.
פריעריגע באניצטע וועבזייטל אדער אפליקאציע און איז בעיקר באניצט צו מאכן די 

אדורכבלעטערן פראצעס שנעלער דורך אויטאמאטיש אנפילן אייער 
קעש דאטא קען אויך כולל זיין פארעלטערטע  , פונדעסטוועגן. אינפארמאציע

צייכענס אדער אינפארמאציע וואס איר האט  -אינפארמאציע אזוי ווי אלטע ווארט
דאס קען שאפן טעותים אין אייער אפליקאציע . פריער אריינגעלייגט נישט ריכטיג

.און קען צוברענגען צו ווערן אנגעוויזן פאר פאטענציאלע שווינדל

אינקאגניטא מאדוס ערלויבט אייך אריינלייגן : עפענט אינקאגניטא מאדוס2.
אינפארמאציע פריוואטערהייט און פארמיידט אייער דאטא פון בלייבן אין זכרון 

. אדער קעש

-אונדזער אפליקאציע איז כולל אסאך פאפ:אפ בלאקער-פארמאכט אייער פאפ3.
אפ ידיעות וואס ווערט געניצט צו בשטימען די פונקטלעכקייט פון דער  

אפ בלאקער אין -איר מוזט פארמאכן דעם פאפ. אינפארמאציע וואס איר גיט אונדז
.גוגל קראום צו זען די מודעות

NYS27פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

https://www.google.com/chrome/


אינסטרוקציעס

און דאן גייט צו  , קליקט אויף די דריי פינטלעך אין דעם אויבערשטן רעכטן ווינקל1.
"סעטינגס"

רייניגט די בלעטערטע "און דאן דרוקט אויף , "פריוואטקייט און סעקיוריטי"גייט צו 2.
"דאטא

מעקט אפ אייער קעש#2טיפ 

"מעקט אויס דאטא"קלייבט אויס 3.

NYS28פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד



אינסטרוקציעס

.אייער בלעטערער וועט עפענען א נייע פענסטערל".נייע אינקאגניטא פענסטער"און דאן גייט צו , קליקט אויף די דריי פינטלעך אין דעם אויבערשטן רעכטן ווינקל

באניצט איקאגניטא מאדוס#3טיפ 
NYS29פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד



אינסטרוקציעס

אפ בלאקער-פארמאכט אייער פאפ#4טיפ 

.1On Google Chrome, click the three 
dots in the upper right corner and 

then select “Settings”

"פריוואטקיין און סעקיוריטי"דרוקט אויף2.

"סייט סעטינגס"דרוקט אויף 3.

אפ און פירן אין א -פאפ"דרוקט אויף 4.
"פרישן ריכטונג

קליקט אויפן קנעפל אז עס זאל זיך  5.
און דער סטאטוס בייט  בלוי  ענדערן צו  

"ערלויבט"צו "פארשטעל"זיך פון 

NYS30פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד



פארמאטPDFגיט איין אלע דאקומענטן אין #5טיפ 

אינסטרוקציעס

און נישט האבן קיין , אויסגעגליכן, דער עלעקטראנישער פארם מוז זיין קלאר
.  געשטערטע הינטערגרונט

:וויכטיגע באמערקונגען וועגן ארויפלאדן דאקומענטן
ווערן JPEGאון IMG(פארמאט PDFאלע דאקומענטן מוזן ווערן איינגעגבן אין •

).נישט אנגענומען
.מעגעבייטס15די גרייס פון פייל מוז זיין אונטער •
דער פייל נאמען קען נישט האבן און זיך ספעציעלע כאראקטארן  •

!)$#@%&^()*_.(+
וועט איר עס מוזן אריינשטעלן אינעם  , אויב אייער פייל איז ווארטצייכן באשיצט•

.  אנישט וועט איר נישט קענען זען דעם דאקומענט, פארטאל

:טוען מיר רעקאמענדירן די פאלגנדע אוזיסטע אפס, אויב איר האט נישט קיין סקענער

ריכטיג

נישט ריכטיג

NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

דזשיניעס סקען
דרוקט דא אראפצולאדן| עפל 

דרוקט דא אראפצולאדן| אנדרויד 

אדובי סקען
דרוקט דא אראפצולאדן| עפל 

דרוקט דא אראפצולאדן| אנדרויד 
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נוצט א גילטיגע אימעיל אדרעס#6טיפ 

אינסטרוקציעס

איר וועט . ביטע מאכט זיכער אז איר נוצט א גילטיגע אימעיל אדרעס ווען איר אפליקירט
באקומען דערהיינטיקונגען און נאך איסטרוקציעס אין דער אימעיל אדרעס וואס איר 

.שטעלט צו

די פאלגנדע אימעיל אדרעסן וועט נישט ווערן אנגענומען אדער -וויכטיגע מעלדונג
:אנערקענט און אונדזער סיסטעם

@infoאימעילס וואס הייבן זיך אן מיט 
info@mycompany.com: למשל

noreply.com@אדער contact.com@אימעילס וואס ענדיגן זיך מיט 
example@contact.com: למשל
example@noreply.com: למשל

NYS32פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד



טייטשט איבער די אפליקאציע אויף אייער פרעפערירטע שפראך#7טיפ 

אינסטרוקציעס

:אונדזער אפליקאציע קען ווערן איבערגעזעצט אויף די פאלגנדע שפראכן
אראביש•
בענגאליש•
)פשוטע מאנדארין(כינעזיש •
פראצויזיש•
דייטשיש•
קרעאליש•
הינדיש•
איטאליעניש•
קארעאיש•
פויליש•
רוסיש•
שפאניש•
אידיש•

נישט ענגלישע שפראך צו פארענדיגן די  -פאר הילף מיט די : וויכטיגע באמערקונג
ביטע רופט אונדזער רוף צענטער אדער באזוכט  , אפליקאציע

www.nysmallbusinessrecovery.com.

NYS33פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד
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די אפליקאציע
ווָאסער אינפארמאציע איז נייטיג



איידער איר הייבט אן

אויף וואס איר זאלט זיך ווייטער ריכטן

די גרענט אפליקאציע איז אדמיניסטרירט דורך עמפייער  
.סטעיט אנטוויקלונג און געטריבן ביי לענדיסטרי

וועט איר שטיין אין דער רייע אין א , איידער איר הייבט אן
וויכטיגע  (. ווארט צימער אנצוהייבן א נייע אפליקאציע

דאס . פילט נישט אויס עטלעכע אפליקאציעס: באמערקונג
וועט ווערן אנגעזען אלץ  שווינדל און ווער פארשטערן אייער 

).אפליקאציע

איר דארפט נישט פארענדיגן די אפליקאציע אויף איין מאל 
און וועט האבן אן אפציע צו אויפהיטן און ווייטער גיין  

.שפעטער

שרייבט אריין אייער קאנטאקט אינפארמאציע אין דער  
אפטייל פון דער אפליקאציע כדי צו  '' לאמיר אנהייבן''

.  באקומען אריינלאג קוואליפיקאציעס צו אונדזער פארטאל
וועט איר קענען , איינמאל איר אקטיווירט אייער אקאונט

.  פארענדיגן אייער נישט געפארטיגטע אפליקאציע

NYS35פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד



הייבט אן אייער אפליקאציע1אפטייל 

?ווָאסער אינפארמאציע איז נייטיג

ערשטער נאמען•
לעצטער נאמען•
אימעיל•
טעלעפאן נומער•
ביזנעס נאמען•
זיפ קאוד פון ביזנעס•
אייער סעלעקציע פון דער פעלד וועט נישט אימפאקטירן  (רעקאמענדאציע שותף •

)אייער אפליקאציע
פרעפערירטע שפראך•

ביטע מאכט זיכער צו נוצן א גילטיגע אימעיל אדרעס אין דעם  : וויכטיגע באמערקונג
וויכיטגע דערהיינטיקונגען און נאך איסטרוקציעס וועט ווערן געשיקט צו דער . אפטייל

פאר א  '' טיפן פאר אפליקירן''פאררופט זיך אויף . אימעיל אדרעס וואס איר שטעלט צו
. ליסטע פון נישט גילטיגע אימעיל אדרעסן

SMS/טעקסט פאליסי
סטאטוס באריכטן פאר אייער גרענט אפליקאציע ווען זיין צו באקומען דורך  

SMS/ טעקסט צו באקומען באריכטן דורךSMS/ביטע גיט אייער הסכמה נאכן  , טעקסט
אויב איר ווילט ארויס פון דעם  . לייענען די אנפלעקונג ביי אפצייכענען דאס קעסטל

.לאזט דאס קעסטל ליידיג, אייגנקייט

:  גערופענע קאלס אדער טעקסט אנזאג-הסכמה צו אויטא

NYS36פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד



אייגנטימער איינצלהייטן2אפטייל 

?ווָאסער אינפארמאציע איז נייטיג

אייגנטימערס ערשטער נאמען•
אייגנטימערס לעצטער נאמען•
אייגנטימער אימעיל•
זיפ קאוד און קאונטי, סטעיט, שטָאט, אייגנטימער אדרעס•
אייגנטימער געבורטסטאג•
)ITIN(אייגנטימער סאשעל סעקיוריטי נומער•
פון אייגנשאפט% •

טערמינען און באדינגונגען

צייכנט אפ דאס קעסטל אז איר האט געלייענט און זענט מסכים צו די טערמינען און 
איר מוזט מסכים זיין כדי איר זאלט קענען ווייטער אנגיין מיט אייר גרענט  . באדינגונגען
.  אפליקאציע

טערמינען און באדינגונגען

NYS37פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד



ביזנעס אינפארמאציע3אפטייל 

?ווָאסער אינפארמאציע איז נייטיג

ביזנעס נאמען•
•DBA)אויב שייך(

, DBAאויב אייער ביזנעס האט נישט קיין : באמערקט
אין דעם קעסטל  '' NONE''שרייבט 

EINביזנעס •
ביזנעס טעלעפאן נומער•
ביזנעס סארט•
סטעיט פון אינקארפאראציע•
זיפ קאוד און קאונטי, סטעיט, שטָאט, ביזנעס אדרעס•
ביזנעס אנהייב דאטום •
ביזנעס וועבזייטל•

, אויב אייער ביזנעס האט נישט קיין וועבזייטל: באמערקט
אין דעם קעסטל'' none.com''שרייבט 
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?ווי אזוי קענען מיר העלפן4אפטייל 

?ווָאסער אינפארמאציע איז נייטיג

סיבה פארן גרענט  •
אפגעשאצטע גרענט פאסיגקייט סכום•

דער סכום פון גרענט וואס איר קענט : באמערקט
פארלאנגן האט צו טון מיט אייער יערלעכע הכנסה אין  

2019.
דאס דארף שטימען מיט (2019יערלעכע הכנסות פאר •

)אייער שטייער דעקלעראציע
,  28שורה (? 2019איז אייער ביזנעס געווען ריווחדיג און •

IRS 22שורה ; 1120פארם ,IRS 1065פארם  ;
אדער ; Cסקעדיועל 1040פארם IRS, 31שורה 
).Fסקעדיועל 1040פארם IRS, 34שורה 

*)2020(פון פולצייטיגע ארבעטער # •
*)2020(פון טיילצייטיגע ארבעטער# •
)2020(פאסטנס באשאפן #•
)2020(פאסטנס געבליבן # •

ביזנעס אייגנטימער וואס קריגן געהאלט אלץ ארבעטער פון  
מוזן ווערן אריינגערעכנט  W-2דער ביזנעס און באקומען א 

.אין די ארבעטער ליסטע

NYS39פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד



ביזנעס דעמאגראפיע5אפטייל 

?ווָאסער אינפארמאציע איז נייטיג

?ווער איז אייער קאסטאמער באזע•
oB2B :ביזנעס צו ביזנעס

קאמפאני שטעלט צו סערוויסעס אדער פראדוקטן צו אנדערע ביזנעסעס
oB2C :ביזנעס צו קאנסומענט

קאמפאני פארקויפט דירעקט צו איינצעלע קאנסומענטן
?וואס פארא סארט ביזנעס איז עס? וואס טוט אייער ביזנעס•
דערצייל אונדז נאך•
•NAICSקאוד*
**+?אייגענע ביזנעס-פרויען•
**?אייגענע ביזנעס-וועטעראן•
**?דיסעיבלט•
?ראסע•
?עטנישקייט•
?קאצעסיע•
**+?אייגענע ביזנעס-מינאריטעט•

NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

און , אנאליזירן, קאוד סיסטעם ווערט גענוצט ביי פעדעראל סטאטיסטישע אגענטורן צו זאמלעןNAICSדער *
.  עקאנאמיעUSארויסגעבן סטאטיסטישע דאטא וואס האט א שייכות צו דער 

NAICSקיינער אסיגנירט אייך נישט קיין ; באשטימטער סיסטעם-איז אן אייגןNAICSקאוד   .
וואס דאס מיינט איז א קאמפאני קלייבט אויס דעם קאוד וואס מאלט אויס אמבעסטן די הויפט ביזנעס  

.בעט זייער קאוד'אקטיוויטאטן און דאן ניצט עס ווען מ

.www.naics.comגייט צו , קאודNAICSצו טרעפן אייער 

.פון אייגנשאפט אינטערעס אין דער ביזנעס50%מער ווי ) ים(אינדיווידועלע דירעקט בעל הבית**

+NYCסערטיפיקאציע נישט פארלאנגט
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אנטפלעקונגען6אפטייל 
NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

?ווָאסער אינפארמאציע איז נייטיג

?זינט דער טאג פון דער אפליקאציע איז אייער ביזנעס אפן און ווערט אנגעפירט1.
??ריווח ביזנעס-איז אייער ביזנעס ארגאניזירט אלץ א פאר2.
קאודס און , רעגולאציעס, סטעיט און לאקאלע געזעצן, טוט איר אויספאלגן די פעדעראלע3.

?פאדערונגען וואס גילטן
אדער  2020, 15סטעיט אדער לאקאלע שטייערן פון פאר יולי , זענט איר שולדיג פעדעראלע4.

אדער האט אן אפמאך מיט די פאסיגע , אפגעלייגטע פלאן, האט א  באשטעטיגטע אפצאל
?און לאקאלע שטייער אויטאריטאטן, סטעיט, פעדעראלע

?  ריווח זעלבשטענדיגע קונסט און קולטור סעקטאר ווי אויבן דעפינירט-איז אייער ביזנעס א פאר5.
)ביטע ענטפערט אויף די עקסטערע פראגעס אין דער אפליקאציע'' יא''אויב אייער ענטפער איז (

?אייגן ביזנעס-אומפעאיקער וועטעראן-זענט איר אן ארבעטס6.
?איז אייער ביזנעס אוועקגעשטעלט אלץ אן ארבעטער קאאפעראטיוו7.
וואס קען כולל  , געהערן צו סאציאלע אדער עקאנאמישע  באעוולטע מענטשן50%טוט מער פון 8.

-אדער וועטעראן, סערוויס באעוולטע וועטעראן, אייגנטימערינס-זיין מינאריטעט אדער פרויען
, 1אדער ביזנעסעס וואס זענען געווארן עקאנאמיש  פארענגט פאר מארץ , אייגנע ביזנעסעס

)צענזוסUSלויטן (2020
)דאס דארף שטימען מיט אייער שטייער דעקלעראציע(?  2019יערלעכן ברוטא הכנסות פאר 9.

)דאס דארף שטימען מיט אייער שטייער דעקלעראציע(? 2020יערלעכן ברוטא הכנסות פאר 10.
?וויפיל חודשים זענט איר געווען אין אפעראציע11.

שייכותדיגע 19-האט אייער ביזנעס באקומען קאוויד, פאנדעמיע19-בשעת קאוויד12.
?עמערדזשענסי געלטער

?טעכנישע הילף פראוויידערNYSהאט איר באקומען הילף אדער שטיצע פון א 13.

?)EAC(האט איר באקומען הילף אדער שטיצע פון אן אונטערנעמערישע הילף צענטער 14.

האט איר באקומען הילף אדער שטיצע פון א קאמיוניטי אנטוויקלונג פינאנץ איסטיטוציע 15.
)CDFI(?

?קאמער-האט איר באקומען טעכנישע הילף אדער שטיצע פון די האנדעלס16.
האט איר באקומען טעכנישע הילף אדער שטיצע פון א קליינע ביזנעס אנטוויקלונג צענטער 17.

)SBDC(?
?דארף אייער ביזנעס יעצט האבן טעכנישע שטיצע אדער הילף18.
?דארף אייער ביזנעס יעצט האבן א הלוואה19.
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באשטעטיגונג7אפטייל 

אינסטרוקציעס

:אין די ענדע פון דער אפליקאציע האט איר צוויי אפציעס

NOדרוקט :  היט אויף אייער אפליקאציע און ענדיגט עס שפעטער.1
נייןדרוקט, אויב איר ווילט אויפהיטן און ענדיגן אייער אפליקאציע שפעטער

::  וויכטיגע באמערקונג. ''היט אויף און זייט ממשיך שפעטער''און קליקט 
.אייער אפליקאציע מוז זיין פארטיג כדי צו קומען אין באטראכט פארן גרענט

קלייבט אויס יא: פארענדיגט אייער אפליקאציע און גיט עס אריין.2
אויב די גאנצע אינפארמאציע דא צוגעשטעלט איז ריכטיג און וואלט געוואלט  

..  ''המשך''און קליקט יאדרוקט, פארענדיגן אייער אפליקאציע און אריינגעבן
קענען ענדערן אייער אפליקאציע נישטאיר וועט : וויכטיגע באמערקונג

.איינמאל עס איז איינגעגעבן

ביטע מאכט זיכער אז דער  , אויב דער באשטעטיגונג בריוול זעט זיך נישט אן
.  ָאפ בלאקער איז פארלאשן אין אייער וועב בלעטערער-פַאפ

NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

אלע אפליקאנטן ווערן געמוטיגט ארויפלאדנען זייער געפאדערטע  
פארפעלן צו פארענדיגן אן  .טעג פון אפליקירן14דאקומענטן ביז 

אפליקאציע און ארויפלאדנען אלע געפאדערטע דאקומענטאציע ביז
.טעג וועט גורם זיין די אפליקאציע צו ווערן צוגעשלאסן60
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באשטעטיגונג הודעה8אפטייל 

אינסטרוקציעס

איר וועט באקומען די פאלגנדע הודעה ווען אייער אפליקאציע איז אריינגעגעבן  
.געווארן מיט הצלחה

אויף וואס איר זאלט זיך ווייטער ריכטן  
נאמען און א ווארטצייכן  -איר וועט באקומען א באזונדערע אימעיל מיט א ניצער

ביטע באניצט דעם אנלאג קוואליפיקאציעס צו  . פאר אייער פארטאל
:פארענדיגן די אלע פאלגנדע שריט

.אקטיווירט און לָאגט אריין אין אייער פארטאל1.
לאדנט ארויף אלע געפאדערטע דאקומענטן אין אן אנגענומענע  2.

.פארמאט
פארבינדט אייער באנק אינפארמאציע כדי מיר זאלן קענען וועריפיקירן  3.

דאס איז . (אייערע באנק חשבונות און אויפשטעלן א דירעקטע דעפאזיט
)נאר געפאדערט פון די אויסגעקליבענע אפליקאנטן

אפפאל און , ביטע קוקט אדורך אייער אימעיל ווי אויך דאס אנגעווארפענע
נאמען און א ווארטצייכן פון -ספעם פאר אייער ניצער

no-reply@mylendistry.com צו אקטיווירן אייער חשבון און
.אויפצולאדן דאקומענטאציע

NYS43פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד



נאמען און א ווארטצייכן  -געפונט אייער ניצער9אפטייל 

אינסטרוקציעס

לאמיר ''ביטע צייכנט אפ דעם אימעיל אדרעס וואס איר האט פארשריבן אין דער 1.
אפטייל פון די גרענט אפליקאציע פאר אייער '' אנהייבן מיט אייער אפליקאציע

.  נאמען און ווארטצייכן צו אונדזער פארטאל-ניצער

ביטע קוקט אין אייער  , אויב איר זעט נישט דעם אימעיל אין אייער אינקעסטל
.ספעם און אפפאל פאולדערס

.  ''קליקט דא צו אריינלאגירן''אקטיווירט אייער קונטע דורך קוועטשן 2.

NYS44פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד
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אויפלאדן דאקומענטן
ווי אזוי אויפצולאדן דאקומענטן אין אייער פארטאל



דער פארטאל אין א בליק
NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

:וויכטיגע באמערקונג

ביטע גייט אדורך די פאלגנדע באמערקונגען צו פארזיכערן אז אייערע  , איידער איר הייבט אן
:דאקומענטן זענען ארויפגעלאדנט ריכטיגערהייט

באנק אינפארמאציע וועט נאר ווערן געדארפט אויב איר זענט באשטעטיגט געווארן פאר •
.פינאנצונג

צייכנט אפ דעם קעסטל  , אויב א דאקומענט האט נישט קיין שייכות צו אייער ביזנעס•
. N/Aוואס שטייט 

פייל מוז זיין PDFדער . פיילPDFאלע דאקומענטן מוזן ווערן אריינגעגעבן אלץ א •
דאקומענטן וואס האבן פילפאכיגע בלעטער זאל ווערן . מעגעבייטס15אונטער 

.  פיילPDF) 1(אריינגעגעבן אלץ איין 

אין דעם +) _*()^&%@#$!, ~למשל(לייגט נישט אריין קיין ספעציעלע שריפטצייכנס •
.אונדזער פארטאל טוט נישט אנערקענען ספעציעלע שריפטצייכנס. פייל נאמען

וועט איר מוזן אריינלייגן אין דעם , אויב אייער דאקומענט איז ווארטצייכן באשיצט•
פארטאל 

אלע אפליקאנטן ווערן געמוטיגט ארויפלאדנען זייער געפאדערטע  
פארפעלן צו פארענדיגן אן  . טעג פון אפליקירן14דאקומענטן ביז 

אפליקאציע און ארויפלאדנען אלע געפאדערטע דאקומענטאציע ביז
.טעג וועט גורם זיין די אפליקאציע צו ווערן צוגעשלאסן60
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ŹŸŨẂƯŪȲ ŴŸŨ ẀŹŸ���ŹŲŹŪȲ Ư� Ẃ�ŸẂ��Ȳ ȲŪŹŪ.

 ẂȲŪ�Ž2 : �ỹ�Ẃỹ''ŶẂ��Ȳ �ŹŸ�ŸẂŲ ''  ŹŸ��Ū Ẁ�Ū Ẃ��Ȳ ŴŸŨ ẀȲŸŹ� Ư�
�ŪŹŪȲŪ . Ū �ẂŪ �ÝŨŪẂŸŮȲ�ƯŹŪ ẀŹŸƯƯ Ẁ�ƯẄ Ẁ�ÝŸẄƯỹŪŨ ŸẂŪPDF  .

 ẂȲŪ�Ž3 :
•���ŽŪŲ Ẁ�����ŹŪƯƯ ��Ū �ÝŸẄƯỹŪŨ ŹŸ��Ū Ų�ƯŪ ,  Ŷ�ƯŪ �Ų��Ẃỹ

Ū���ȲŪŹŪ ŹŸŨ �ŹƯŨ-Ẁ�����ŹŪƯƯ ŴŸŨ Ẁ��ŹŪ �Ů��Ẃ ẀƯŪ Ư�ÝŸẄ   .

•���ŽŪŲ Ẁ�����ŹŪƯƯ �Ž�Ý ��Ū �ÝŸẄƯỹŪŨ ŹŸ��Ū Ų�ƯŪ ,  �Ų��Ẃỹ
Ẁ��ÝŶ�ƯŪ��ȲŪŹŪ ŹŸŨ ẀƯȲ-  Ẁ�����ŹŪƯƯ ŴŸŨ ��ŪẂ ẀƯŪ Ư�ÝŸẄ

Ů�Ũ��Ẃ Ẃ�ŶŸỹ  .

• �ỹ�Ẃỹ''Ẁ�ÝŸẄƯỹŪŨ ẀŨŪẂȲ�ƯŪ ''ẀŸÝŸŨŪẂȲ�ƯŪ ẀŮ�ŨÝŸŹŪȲ Ư� .  ŹŸŨ
  Ů�ŨÝ�ŹŪƯƯ ẀƯȲ ẀŹŸŨÝŸ ��� �ŸƯƯ �ÝŸẄƯỹŪŨ ŹŸŨ ẀƯȲ ŶƯ�Ū�Ŷ

�Ů�ŨÝŸŹŪȲ Ư�.

ווי אזוי אויפצולאדן דאקומענטן אין אייער פארטאל

אינסטרוקציעס

NYS47פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד
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לינקען אייער באנק אינפארמאציע
)געפאדערט נאר אז איר זענט באשטעטיגט געווארן פאר גרענט פינאנצירונג(



Lטרענספערס דורACHצו שאפן ) Plaid(לענדיסטרי נוצט א דריטער צד טעכנעלאגיע צו 
צו אן אפ אזוי ווי USפארבינדן חשבונות פון יעדן באנק אדער קרעדיט יוניען אין די 

דער דריטער צד טיילט זיך נישט מיט אייער פערזענלעכע  .   לענדיסטרס פארטאל
אינפארמאציע ָאן אייער ערלויבעניש און פארקויפט נישט און פארדינגט נישט צו  

דער באניץ פון פערזענלעכע אינפארמאציע אויף אדער דורך  . אינדערויסנדיגע קאמפאניס
Plaid איז אויסגעשטעלט צוPlaid's  ענד באניצער פריוואטקייט פאליסי

)https://plaid.com/legal/#end-user-privacy-policy  .( לענדיסטרי נוצט די
דער מעטאדע פון  . טעכנאלאגיע צו וועריפיקירן און איבערקוקן אייערע באנק חשבונות

ווי אויך , אבערקען מעגליך נישט ווערן אנגענומען, באנק וועריפיקאציע איז פרעפערירט
אין דעם  . אויב אייער באנק אינסטיטוציע איז נישט צום באקומען דורך דער פראוויידער

.קענט איר וויריפיקירן אייער באנק חשבון ניצנדיג אנדערע מעטאדן, פאל

ווי אזוי צו וועריפיקירן אייער באנק חשבון אין לענדיסטריס  
Plaidפארטאל מיט 

1שטאפל 
.  Plaidצו עפענען א פענסטערל פאר '' לינקט אייער חשבון באנק''קליקט אויף •
.   און געפונט אייער באנק אינסטיטוציעPlaidזייט ממשיך מיט •
לאגירט זיך איין מו אייער אנליין באנקינג און פארבינט עס מיט ךעדיסטריס  •

.  פארטאל

2שטאפל 
דער שטאפל מוז שטענדיג ווערן פארענדיגט נישט קוקנדיג אויף די וועריפיקאציע  

.  מעטאדע וואס איר נוצט
.  שרייבט אריין אייער באנק אינפארמאציע•
דער קעסטל . קעסטל איז נישט אייער סארט חשבון'' ביזנעס חשבון נאמען''דער •

וואס מוז זיין אין דער נאמען פון אייער ביזנעס און , איז אייער נאמען פון חשבון
.  חשבונות-פארשריבן אויף אייערע באנק

מוז דער באנק קאנטע נאך אלץ זיין א  , אויב אייער ביזנעס איז אן איינצעלע האלטונג•
.DBAמוז שטימען מיט אייער נאמען אדער אוןביזנעס חשבון

1שטאפל 2שטאפל 

ווי אזוי צו פארבינדן אייער באנק אינפארמאציע צום פארטאל
NYS49פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

https://plaid.com/legal/#end-user-privacy-policy


ווייטער ממשיך זיין מיט אייער אפליקאציע צום ענדע באשטעטיגונג פארט איר זאךט  •
.ווי אריינצושטעלן די גרענט פינאנצירונגביזנעס באנק חשבוןהאבן א 

o  די ביזנעס באנק חשבון מוז שטימען מיט אייר ביזנעס נאמען געשריבן אין
אייער אפליקאציע און באנק דערקלערונגען  

oנאך אלץ מוז דער באנק קאנטע , אויב אייער ביזנעס איז אן איינצעלע האלטונג
.DBAמוז שטימען מיט אייער נאמען אדער אוןזיין א ביזנעס חשבון

דער באניץ פון א פערזענלעכע באנק חשבון פאר אייער ביזנעס ווערט נישט דערלאזט•
.ָאן קיין אויסנאם

o אפליקאנטן ווערן שטארק געמוטיגט צו עפענען א ביזנעס באנק חשבון אויב זיי
.האבן נישט איינס כדי פרידן צו שטעלן די פראגראם פאדערונגען

אן אפליקאציע קען נישט ווייטער ווערן פראצעסירט ָאן א ביזנעס באנק חשבון און קען •
.ריזיקירן צו ווערן דיסקוואליפיצירט

וואס צו טאן אויב איר האט נישט קיין ביזנעס באנק חשבון
מוטיגן מיר אייך איינס צו עפענען כדי איר זאלט , אויב איר האט נישט קיין ביזנעס קאנטע

ביטע שמועסט זיך אדורך מיט אייער . זיין פאסיג צו די פאדערונגגען פון דער פראגראם
די . ראטער וואס איר געטרויעט צו עפענען א קאנטע-באנקירער אדער מיט א פינאנץ

פאלגנדע פינאציעילע אינטיטוציעס האבן אנגעוויזן אן אינטערעס צו ארבעטן מיט 
און איז בדעה צו  , די ליסטע רעכנט נישט אויס אלעמען. אפליקאמטן פאר דער פראגראם

.  זיין אן אינדארסירונג פון איינע פון די פימאציעלע אינסטיטוציעס אויסגערעכנט

1. Ponce Bank Locations
2. Spring Bank Locations
3. Carver Bank Locations
4. CDFI Credit Unions

• Alternatives Federal Credit Union Locations
• Brooklyn Cooperation Federal Credit Union Locations
• Lower East Side Peoples Federal Credit Union Locations
• Neighborhood Trust Federal Credit Union Location
• Syracuse Cooperative Federal Credit Union Locations
• New Covenant Dominion Federal Credit Union Location

5. Independent Bankers Association Locations

ביזנעס באנק חשבון
NYS50פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Rj_VREAJQTG4xiJdGmTr5bhTxGrsU5Is&ll=40.78707056844471,-73.96537889638229&z=11
https://spring.bank/find-an-atm/
https://www.carverbank.com/about-carver/locations
https://www.alternatives.org/about/why-alternatives/locations-hours.html
https://www.brooklyn.coop/bank-with-us/how-to-join/
https://www.lespeoples.org/contact-us
https://www.neighborhoodtrustfcu.org/
http://www.cooperativefederal.org/en/locations
https://www.newcovenantcreditunion.org/branches-and-hours/
https://ibanys.net/member-banks-list/
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אפליקאציע סטאטוסן  
אינעם פארטאל

)וואס זיי מיינען און וואס איר זאלט טון(



ווארט  / דאקומענטן ארויסגעשיקט, אין אפשליסונגווארט אויף  באשטעטיגונג, ווערט איבערגעקוקט
אויף פינאנצירונג

NYR: אפליקירט פארNYR: אפליקירט פארNYR: אפליקירט פאר

:אייער געשאצטע גרענט וועט זיין

$0.00
:אייער געשאצטע גרענט וועט זיין

$10,000.00
:אייער געשאצטע גרענט וועט זיין

$10,000.00

ווי אזוי צו טרעפן דעם סטאטוס פון אייער אפליקאציע אינעם פארטאל
NYSפאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם19-קאוויד

�Ž�Ý-�Ů�ŨÝŸŹŪȲ

�Ý��Ẅ ŶŸ ŶŪƯƯ :  �Ū� Ź�Ū
  ŹŸŲŪ Ÿ��Ūỹ�ẂȲŪ ŹŸ��Ū ẀŸŮÝŪȲŸŮÝŪ

�Ů�ŨÝŸŹŪȲ �Ž�Ý.

ẀƯ� �ẂŪ� Ź�Ū ŶŪƯƯ :  Ẁ��ŹŪ ���Ů
  ŸẂŪ �Ů��ŹŪȲ ẀƯŪ ẂŪ�ŹŪȲ ŴŸÝ�Ū

Ÿ��Ūỹ�ẂȲŪ ŹŸŨ Ẁ�Ū ŹŸŨẂŸȲ .  ŹŸ��Ū
  �Ũ� Ů��ŹŪȲ Ẁ��� �ƯẄ Ÿ��Ūỹ�ẂȲŪ

  ẀŹŪȲ ��ŪŹ�ŪŲ Ẁ�Ū ẀŸẄƯỹ Ư�
�ÝŸŹŮ.

ŶŸ�ŪŹȲ Ÿ��ỹŸẂŸŶ �ŹŪƯƯŹŸ

�Ý��Ẅ ŶŸ ŶŪƯƯ :  ẀŲŸŮŸŮÝ��Ū �Ū� Ź�Ū
 ŶŸ ẀƯŪ Ÿ��Ūỹ�ẂȲŪ Ÿ�Ů�ŨÝŸŹŪȲ Ū

  ŹŪȲ �ỹƯỹŸŮŹŸŲ�Ū ��Ÿ� �ŹŸƯƯ
���ỹŮ�ŶŪȲ .

ẀƯ� �ẂŪ� Ź�Ū ŶŪƯƯ :  ŹŸ��Ū Ẁ�Ū �ỹƯỹ
  ẀŮŸƯƯ Ÿ��Ūỹ�Ȳ��ŪÝ ŹŪȲ Ẃ�ŸẄ�Ū

��Ẃ�� Ÿ��ỹŸẂŸŶ ŹŸ��Ū .  Ź�Ū ŹŸŨŪ
ẀŲ�ẂỹŸŮŶ�ƯŪ ẀŹŸƯƯ �ŸƯƯ  ,

�Ÿ�Ŷ�Ẃ�ŹŪƯƯ ,  ẀŹŪƯƯŸŮ �Ž�Ý ŹŸŨŪ
  Ẁ��Ẅ ���� ��ŽẄẄ ẀŲ�ẂỹŸŮŶ�ƯŪ

ŶŸ�ŪŹȲ Ÿ��Ūỹ�ẂȲŪ.

�ỹƯỹŸŮŹŸŲ�Ū �ŹŸƯƯ , ��ƯŪ �ŹŪƯƯ
ŮÝƯŮ��Ÿ�ŽŪŲ

�Ý��Ẅ ŶŸ ŶŪƯƯ :  ŹŸŨ ��Ẅ �Ẅ��Ž Ź�Ū
  ẀŸŮÝƯŹŸŨŪȲ ���ỹŮ�ŶŪȲ ŶẄŪŹŮŪŹȲ

 ẀŹŪƯƯŸŮ �ÝŸ� ẀƯŪ  ẀŲ�ẂỹŸŮŶ�ƯŪ
  Ÿ��Ūỹ�ẂȲŪ ŴŸŨ Ẁ�Ū Ẁ��� Ư� ��ŽẄẄ

ŶŸ�ŪŹȲ.  ẀŲ�ẂỹŸŮŶ�ƯŪ �ŹŸƯƯ
ŮÝƯŹ��ÝŪÝ�Ȳ �Ž�Ý �ŹŸ���ŹŪȲ.

  ŹŸŨŪ ẀẂ�ŸẄ�Ū ���Ū �ŸƯƯ �Ź�Ŷ�ŨÝŸẂ
  ẀŮŸƯƯ ẀŸŮÝƯŹ�ŨÝŸẄŪ ��Ẅ ẀȲƯŹ

Ÿ��Ūỹ�ẂȲŪ ŹŸ��Ū.

ẀƯ� �ẂŪ� Ź�Ū ŶŪƯƯ :  ��ƯŹŪ �ÝŨŪẂ
 Ẁ�Ū Ẁ�ÝŸẄƯỹŪŨ Ÿ�ŹŸŨŪȲŸŮ ŸẂŪPDF

�ŪẄŹŪȲ .

�ŹŪƯƯ ẀȲ�ƯŪ-Ÿ�Ŷ�Ẃ

�Ý��Ẅ ŶŸ ŶŪƯƯ :  �Ẃ��Ż�Ẃ �ÝŸ� Ź�Ū
  ��� ẀŲŪ� Ư� ẀŹŪƯƯŸŮ �Ẅ��ŽŪŲ

  ẀŹŪȲ ẀŸŮÝƯŹŸŨŪȲ �Ũ Ư� �ŶŪȲŸŮƯ�
 Ư� Ÿ��Ź ŹŸŨ Ẁ�Ū �ÝŸ� ẀƯŪ �ÝŸŹŮ

�Ů��Ÿ�ŽŪŲ ẀŹŸƯƯ  .

ẀƯ� �ẂŪ� Ź�Ū ŶŪƯƯ :  �Ū ŹŸ��� ��ŪẄ
  ẀŸÝŸ� Ẁ�ÝŸẄƯỹŪŨ ŸŹŸ��Ū ŸẂŪ

����ŹŸŮ����Ź ẀŹŪƯƯŸŮ �ÝŨŪẂŸŮȲ�ƯŪ.

:אייער געשאצטע גרענט וועט זיין

$10,000.00

NYR: אפליקירט פאר

ווארט  / דאקומענטן ארויסגעשיקט, אין אפשליסונגיעצט אויף א ווארט ליסטע
:אייער געשאצטע גרענט וועט זייןאויף פינאנצירונג

$10,000.00

NYR: אפליקירט פאר

אייער אפליקאציע איז נישט געקליבן געווארן

ẀŲ�ẂỹŸŮŶ�ƯŪ ẀŹŪƯƯŸŮ �Ž�Ý

�Ý��Ẅ ŶŸ ŶŪƯƯ :  �Ž�Ý ��� �Ū� Ź�Ū
  ŴƯẄ�Ý�Ẅ ŶẄŪŹŮŪŹȲ �Ũ Ư� �ŶŪȲŸŮƯ�

  Ÿ��Ūỹ�ẂȲŪ ŹŸ��Ū ẀƯŪ ẀŸŮÝƯŹŸŨŪȲ
�Ź���Ȳ�ẂŪƯƯỹŶ�Ũ ẀŹŪƯƯŸŮ ��Ū.

ẀƯ� �ẂŪ� Ź�Ū ŶŪƯƯ :  �Ý��Ẅ Ź�Ū Ų�ƯŪ
  ẀŹŪƯƯŸŮ ��Ū Ÿ��Ūỹ�ẂȲŪ ŹŸ��Ū �Ū

ŻƯŸ�Ų �Ź���Ȳ�ẂŪƯƯỹŶ�Ũ ,  Ÿ��Ų
  �ƯŹ ŹŸ�ÝƯŪ ��Ẅ ���Ū �ŨÝƯŲŹŪȲ

�Ẃ�� ŹŪȲ ŹŸ�ÝŸ�.
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לינקען אייער באנק אינפארמאציע
)געפאדערט נאר אז איר זענט באשטעטיגט געווארן פאר גרענט פינאנצירונג(

.www.nysmallbusinessrecovery.comאדער877-721-0097אפליקאציע און שפראך הילף צו באקומען אין 

http://www.nysmallbusinessrecovery.com/
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